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  :نوع القانون

 قانون 

 
  :تأرٌخ األصدار
 1972 Mar 5 

 
  :تأرٌخ النشر

 1972 Mar 23 

 
  :حاله

 نافذ المفعول 

 
 الفصل االول

 تعارٌف
  

 1المادة 
 ٌقصد بالتعابٌر االتٌة الغراض هذا القانون المعانً المبٌنة ازاءها :

 وزٌر التخطٌط . -الوزٌر 
 رئٌس الجهاز المركزي لالحصاء . -رئٌس الجهاز 

 الجهاز المركزي لالحصاء . -الجهاز 
 المحافظ ، ونائب المحافظ ، والقائممقام ، ومدٌر الناحٌة . -الموظف االداري 

 الشخص الطبٌعً او المعنوي العام او الخاص الذي ٌطلب الٌه تقدٌم المعلومات االحصائٌة بموجب احكام هذا القانون . -المكلف 
 اق او فً خارجه .الشخص الذي ٌتمتع بالجنسٌة العراقٌة سواء كان مقٌما فً العر -العراقً 

جمٌع االرقام والبٌانات المتعلقة بالنواحً االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والصحٌة والسكانٌة وكل ما ٌتعلق باحوال المجتمع  -المعلومات االحصائٌة 
الكمركٌة والتقارٌر والوثائق والسجالت الحسابٌة ونشاطاته بما فً ذلك البٌانات المتعلقة باالجازات والرخص والمٌزانٌات والحسابات الختامٌة والتصرٌحات 

 المتصلة بتلك االحوال والنشاطات .
القطر عملٌة جمع البٌانات االقتصادٌة واالجتماعٌة والدٌموغرافٌة المتعلقة بعٌنة منتخبة من السكان التخاذها مقٌاسا ٌمكن تطبٌقه على سكان  -التعداد العام 

 كافة .
  

 الفصل الثانً
 الجهاز وواجباته اختصاصات

  
 2المادة 

 - ٌعتبر الجهاز المرجع المختص فً كل ما ٌتعلق بعملٌات االحصاء المختلفة على صعٌد القطر وٌتولى المهام االتٌة :
دٌة واالجتماعٌة القٌام بالعملٌات االحصائٌة المتعلقة بتعداد السكان العام والتعداد بالعٌنة وجمٌع العملٌات االحصائٌة الزراعٌة والصناعٌة واالقتصا - 1

عموما واالفراد وحالة  والمالٌة والنقدٌة والثقافٌة وغٌرها مما له عالقة بالدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة والمؤسسات العامة والخاصة والشركات
 المواطنٌن وفعالٌاتهم بما ٌخدم التخطٌط والتنمٌة القومٌة والبحث العلمً .

 جمع وتوحٌد واعداد وتحلٌل وتلخٌص نتائج المعلومات االحصائٌة الكلٌة والجزئٌة سواء كانت عامة او خاصة . - 2
 واعداد التقارٌر والرسوم البٌانٌة كلما دعت الحاجة الى ذلكاصدار نشرات احصائٌة اسبوعٌة وشهرٌة وفصلٌة وسنوٌة ودورٌة  - 3
 الى ذلك . االشراف فنٌا على العملٌات االحصائٌة التً تقوم بها الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة وتدقٌق نتائج اعمالها االحصائٌة كلما دعت الحاجة - 4
  

 3المادة 
 - من هذا القانون : 2ٌستثنى من حكم مادة 

 لٌات االحصائٌة التً تخص وزارة الدفاع عدا ما تسمح به الوزارة المذكورة .العم - 1
 نشر المعلومات والبٌانات التً تخص شخصا معٌنا او شركة بالذات اال بعد موافقته او موافقتها التحرٌرٌة . - 2
  

 الفصل الثالث
 واجبات المكلف ومسؤولٌاته

  
 4المادة 

 لقانون .تعتبر االستمارة التً ٌنظمها الجهاز وٌرسلها الى المكلفٌن بمثابة طلب رسمً للمعلومات االحصائٌة المطلوب تقدٌمها بموجب احكام هذا ا
  

 5المادة 
بل المباشرة باالعمال على كل مكلف ٌقوم باعمال احصائٌة خاصة به ان ٌقدم االستمارة التً ٌعدها لهذا الغرض الى الجهاز للمصادقة علٌها ق - 1

 االحصائٌة وعلى الجهاز تقدٌم جمٌع المساعدات الالزمة لتسهٌل جمع وتوحٌد واعداد ونشر المعلومات االحصائٌة .



على الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة وعلى كل مكلف ٌستخدم عشرة اشخاص فاكثر ان ٌمسك سجالت احصائٌة خاصة به وفق نموذج خاص ٌصدره  - 2
 على الجهاز تقدٌم المساعدات الفنٌة لتنظٌم تلك السجالت .الجهاز و

  
 6المادة 

لمطلوبة على الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة والمصالح والشركات المؤممة والمؤسسات العامة او المختلطة ان تزود الجهاز بالمعلومات االحصائٌة ا - 1
 خ تسلم الطلب .منها خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما اعتبارا من تارٌ

( من هذه المادة ان ٌزود الجهاز بالمعلومات االحصائٌة المطلوبة منه وٌقدم المستندات والوثائق المؤٌدة 1من ذكر فً الفقرة ) على كل مكلف غٌر - 2
 لصحة تلك المعلومات خالل مدة ال تتجاوز شهرا واحدا من تارٌخ تسلم الطلب .

  
 7المادة 

من هذا القانون ، فعلى الجهاز ان ٌنذره بوجوب تقدٌمها  6ٌف المعلومات االحصائٌة المطلوبة منه خالل المدة المحددة بموجب مادة اذا تاخر المكلف عن تكل
 خالل عشرة اٌام من تارٌخ تبلغه بذلك ، وبخالفه ٌعد ممتنعا ، وعلى الجهاز احالته الى :

ون العمل ان كان موظفا او مستخدما او اجٌرا فً دائرة رسمٌة او شبه رسمٌة حسب مقتضى لجنة االنضباط المختصة او اللجنة المؤلفة بموجب قان - 1
 الحال لمعاقبته عن التقصٌر او االهمال .

 ( من هذه المادة لمعاقبته وفق احكام هذا القانون .1محكمة الجزاء المختصة ان كان غٌر من ذكر فً الفقرة ) - 2
  

 8المادة 
 ، واستبدلت بالنص االتً:23/33/1999تارٌخ  55( من قانون تعدٌل رسوم االحصاء، رقم 1( من هذه المادة بموجب المادة )2( و)1تعدلت الفقرتان )

( خمسة وعشرون 25 333( خمسة االف دٌنار وال تزٌد على )5333عن ) ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد سنة وبغرامة ال تقل – 1
هاتٌن العقوبتٌن، كل مكلف من غٌر الموظفٌن او العمال فً الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة . امتنع قصدا عن تقدٌم المعلومات او باحدى  الف دٌنار

  االحصائٌة الملزم بتقدٌمها بموجب احكام هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل االمتناع .
 333( خمسة وعشرون الف دٌنار وال تزٌد على )25 333على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ) ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد – 2

او باحدى هاتٌن العقوبتٌن ، كل مكلف من غٌر الموظفٌن او العمال فً الدوائر الرسمٌة او شبه الرسمٌة قدم معلومات احصائٌة  ( مائة الف دٌنار133
 كاذبة وهو ٌعلم بذلك .

 . 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم  83اذا كان المكلف شخصا معنوٌا خاصا طبقت علٌه احكام المادة  – 3
  

 الفصل الرابع
 احكام خاصة بتعداد السكان

  
 9المادة 

تعداد السكان  ٌجري التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات ببٌان ٌصدره الوزٌر وله ان ٌقرر اجراءه فً غٌر الموعد المذكور . كما له ان ٌقرر اجراء
 بالعٌنة فً المواعٌد التً ٌراها مناسبة .

  
 13المادة 

فٌن االدارٌٌن سلطة حاكم جزاء الغراض تنفٌذ هذا القانون اثناء اجراء التعداد ٌخول وزٌر العدل باقتراح من وزٌر التخطٌط كال من رئٌس الجهاز والموظ
 العام .

  
 11المادة 

مصالح العراق فً  ٌجري تعداد العراقٌٌن الموجودٌن فً الدول االجنبٌة عند اجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثلٌات العراقٌة او الجهات التً ترعى
 اخرى ٌقررها رئٌس الجهاز .الخارج او اٌة وسٌلة 

  
 12المادة 

علومات على كل عراقً فً العراق او فً الخارج وعلى كل اجنبً موجود فً العراق اثناء التعداد ان ٌجٌب على االسئلة الموجهة الٌه وان ٌدون الم - 1
 المطلوبة منه سواء ما ٌتعلق منها بشخصه او بافراد اسرته او بمن هو مسؤول عنه قانونا .

( من هذه المادة او 1من هذا القانون كل مكلف امتنع عن تقدٌم المعلومات المطلوبة منه بموجب الفقرة ) 8ٌعاقب بالعقوبات المنصوص علٌها فً مادة  - 2
 قدمها مغلوطة بقصد التموٌه .

  
 13المادة 

 التعداد وبموجب اذن تحرٌري ٌصدره الحاكم المختص .للقائم باعمال التعداد عند الضرورة دخول المساكن خالل ساعات النهار الغراض  - 1
 ال ٌجوز دخول االماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسٌة وتجري عملٌة التعداد فٌها بواسطة وزارة الخارجٌة . - 2
  

 14المادة 
توزٌعها خالل مدة ال تتجاوز السنتٌن من تارٌخ انتهاء على رئٌس الجهاز اعداد نتائج التعداد وتهٌئة االستمارات وطبع المجموعات االحصائٌة المتعلقة به و

 عملٌة التعداد الجارٌة وفقا الحكام هذا القانون .
  

 
 
 
 



 الفصل الخامس
 احكام عام متفرقة

  
 15مادة 

 - للوزٌر او من ٌخوله :
 حصائٌة .ان ٌعٌن بصورة دائمة او مؤقتة المستخدمٌن والباحثٌن االحصائٌٌن والعدادٌن وغٌرهم ممن تدعو الحاجة الٌهم للقٌام بجمع المعلومات اال - 1
%( وال تزٌد 15) ان ٌمنح عند الضرورة الموظفٌن والمستخدمٌن الذي ٌقومون بالعملٌات االحصائٌة مكافات نقدٌة ال تقل عن خمس عشرة من المائة - 2

 %( من الراتب االسمً للموظف او المستخدم .53على خمسٌن من المائة )
القانون ان ٌتخذ ما ٌلزم من التدابٌر بالتعاون مع الوزارات االخرى والمؤسسات واالدارات المحلٌة لضمان الحصول على ما ٌسهل تنفٌذ احكام هذا  - 3

 هام منتسبً الجهاز فً جمع واعداد ونشر المعلومات االحصائٌة .وعلى االخص االمور التً من شانها تسهٌل م
 ان ٌكلف اي موظف او مستخدم من موظفً ومستخدمً الدوائر الرسمٌة وشبه الرسمٌة عدا الحكام والقضاة عن طرٌق مرجعهم الرسمً باالشراف او - 4

 القٌام باي عمل ٌساعد على انجاز العملٌات االحصائٌة .
 ختارٌن او من ٌنوب عنهم للقٌام باعمال معٌنة لغرض تنفٌذ هذا القانون لقاء مكافاة مقطوعة ٌحددها الوزٌر .ان ٌكلف الم - 5
 ان ٌقرر طبع وتسعٌر وتوزٌع المطبوعات االحصائٌة التً ٌصدرها الجهاز بعوض او بدونه . - 6
 حكام نظام مخصصات ومصروفات النقل المعمول به .ان ٌامر بصرف نفقات السفر لجمٌع القائمٌن بالعملٌات االحصائٌة وفقا ال - 7
  

 16المادة 
( من قانون العقوبات كل شخص اهمل المحافظة على سرٌة المعلومات التً حصل علٌها بموجب احكام هذا القانون او اقدم 437ٌعاقب وفق احكام المادة )

 على افشائها فً غٌر الحاالت التً ٌسمح بها القانون .
  

 17المادة 
 للوزٌر اصدار التعلٌمات والبٌانات الالزمة لتسهٌل تنفٌذ هذا القانون .

  
 18المادة 

وتبقى التعلٌمات والبٌانات الصادرة بموجبه ، التً ال تتعارض مع احكام هذا القانون ، نافذة لحٌن الغائها او  1973( لسنة 6ٌلغى قانون االحصاء رقم )
 . 1964لسنة  189المعدل لقانون االحوال المدنٌة رقم  1973لسنة  628رة رقم استبدالها وٌلغى قرار مجلس قٌادة الثو

  
 19المادة 

 ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
  

 23المادة 
 على الوزراء تنفٌذ هذا القانون .

  
 احمد حسن البكر

 رئٌس مجلس قٌادة الثورة
  

 االسباب الموجبة
ختصاصاته حٌث ان عملٌة تعداد السكان تعتبر بطبٌعتها من ضمن العملٌات االحصائٌة التً ٌنبغً ان ٌضطلع بها عادة الجهاز المركزي لالحصاء بحكم ا

الصادر بتعدٌل  1973 - 6 - 3والمؤرخ فً  628ومهامه الرئٌسٌة ، وبناء على اٌداع القٌام بهذه المهمة الٌه بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم 
من نصوص خاصة بتنظٌم عملٌة  1973( لسنة 6، ولخلو قانون االحصاء رقم ) 1964( لسنة 189احكام الباب الرابع من قانون االحوال المدنٌة رقم )

احكام القانون النافذ فقد تعداد السكان ، والجل توحٌد هذه النصوص ضمن قانون موحد لالحصاء بعد اجراء ما اقتضته الحاجة العملٌة من تعدٌالت لبعض 
 شرع هذا القانون .

 


